
PRO
D

U
KTY

LOPATY 
SKALNÍ XHD

Skalní XHD Lopaty pro nakladače jsou určeny pro stroje větších velikostí. Výborně se hodí pro práci v prostředí 
s velkým namáháním rázy a otěrem. Uplatní se zejména v lomech při těžbě a nebo například při manipulaci  
se struskou. Tyto lopaty z pevného a otěruvzdorného materiálu mají osvědčený, široce otevřený tvar,  
optimalizovaný pro minimální odpor při pronikání do materiálu a snadné plnění lopaty. Dno klínového průřezu 
beze ztrát přenáší vylamovací sílu nakladače. Zavěšení lopaty je pevně spojeno s vyztuženou horní částí a přes 
konstrukci dna s břitem. Toto provedení efektivně přenáší výkon stroje, zabraňuje průhybu těla lopaty a chrání 
nosné části před opotřebením. Horní část je vybavena mříží ke zvýšení objemu a ochraně výložníku. Certifikát 
Hardox ln My Body™ je pro uživatele zárukou originality použitého materiálu, který se svojí spolehlivostí a dlouhou 
životností podílí na snižování provozních nákladů.

Skalní XHD lopaty dodáváme osazené skalními zuby a výměnnými, nebo navařenými mezizubovými ochrannými 
segmenty pro maximální životnost. Břit přímý, šípový, nebo modifikovaný.



LOPATY SKALNÍ XHD
Pevná konstrukce zavěšení zajištuje  
vysokou odolnost vůči prohýbání. 

Tvar upraven pro maximální využití  
výkonu stroje.

Zesílené boky a dno, všechny části  
z pevného a otěruvzdorného materiálu 
pro dlouhou životnost.

ESCO Ultralok™ zubový systém poskytuje 
optimální výkon při nakládání a vysokou 
trvanlivost.

Přídavné navařené nebo šroubované, 
snadno výměnitelné ochranné  
otěruvzdorné prvky břitu, boků  
a dna pro maximální odolnost  
a minimalizaci nákladů na údržbu.

Klínové dno usměrní pohyb materiálu  
pro rychlé naplnění i vyklápění  
s nekompromisním přenosem rypné síly.

Možno dodat s dalšími doplňkovými díly 
proti opotřebení, nebo vysokým teplotám.

Pevnost, kinematika a tvar optimalizovány 
pomocí 3D CAD pro konkrétní stroj  
a optimální výkon.

Zelená linka 800 100 943 | www.renomag.cz
RENOMAG spol. s r. o., Cukrovar 1266, Rosice, 664 84 Zastávka u Brna, tel.: +420 546 411 678, e-mail: renomag@renomag.cz

RENOMAG SLOVAKIA spol. s r. o., Kopčianska 63, 851 01 Bratislava, tel.: +421 911 401 402, e-mail: info@renomagslovakia.sk

Uvedená vyobrazení slouží pouze pro ilustraci, vyhrazujeme si právo změn a vývoje.


